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Kif taħseb?

Ħsib Kreattiv għas-Seklu 21
“L-unika u l-ikbar problema fid-dinja mhijiex biex issib
ideat tajbin iżda biex iċċaqlaq u tmexxi ideat tajbin.”
Charles Landry

I

s-soċjetà qed tinbidel tant malajr li l-kapaċità li wieħed jaħseb
b’mod kreattiv u adattat hija essenzjali. Hija tal-akbar importanza li aħna lkoll ikollna l-opportunità li nipprattikaw u niżviluppaw
l-ħsib bħala kapaċità u li nedukaw il-kapaċità li għandu kulħadd
dik tal-Ħsib Kreattiv u li nsolvu l-problemi.
Ħafna nies jifhmu li l-Ħsib Kreattiv huwa b’xi mod importanti;
iżda huma ma jifhmux x’inhu u kif għandhom jiżviluppaw dan
il-ħsib.

Kif nistgħu niddefinixxu Ħsib Kreattiv? Bażikament, Ħsib Kreattiv huwa l-proċess u l-kapaċità
fejn wieħed jiżviluppa ideat oriġinali, isolvi l-problemi u li jdaħħal innovazzjonijiet. L-ewwel
pass hija l-immaġinazzjoni, il-kapaċità li kulħadd għandu li jara xi ħaġa permezz tal-għajn
tal-moħħ, u wara dan, l-għodod u t-tekniċi biex tapplika l-immaġinazzjoni biex issolvi lproblema.
Il-Ħsib Kreattiv huwa metodu li jiffoka fuq il-ġenerazzjoni ta’ ideat ġodda u fuq l-iżvilupp
ta’ perspettivi differenti, iżda minflok il-ġenerazzjoni ta’ soluzzjoni waħda, dan il-metodu
jippermettilna nesploraw għażliet differenti. L-għodod tal-Ħsib Kreattiv jagħtuna l-kapaċità
li norganizzaw il-ħsib tagħna f’partijiet li jistgħu
jiġu mmaniġġjati, u għalhekk iħallu spazju għallħsibijiet kreattivi u l-proċessi biex jirnexxu.
Skont l-espert tal-Ħsib Kreattiv Dr. Edward
de Bono, il-moħħ jaħdem bħala sistema talinformazzjoni li torganizza lilha nfisha.
Dan
ifisser li bosta drabi l-moħħ jiġġenera mudelli
u ideat minn esperjenzi tal-passat, u kull darba
li niltaqgħu ma’ problema ġdida, aħna nfittxu mudell eżistenti li jkollna biex insolvu dik ilproblema.
Madankollu, de Bono jemmen li
kull individwu jista’ jsir aktar kreattiv jekk juża
għodod tal-Ħsib Kreattiv biex jinħall minn dawn
il-mudelli u jesplora ideat ġodda, għażliet ġodda u
alternattivi ġodda bħala soluzzjonijiet possibbli.
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Ħsib Kreattiv għall-Innovazzjoni

Riċentement

kien hemm moviment madwar l-UE għall-promozzjoni u l-appoġġ tassettur tas-snajja’ tradizzjonali u kapaċitajiet kontemporanji. Waħda mill-isfidi li s-settur qed
jaffaċċa hija kif se jiġu żviluppati soluzzjonijiet innovattivi biex dan jimxi ‘l quddiem. Kif
jistgħu l-professjonisti tas-snajja’ jkunu aktar kreattivi fil-kummerċjalizzazzjoni u l-bejgħ talprodotti tagħhom? Kif jistgħu l-professjonisti tas-snajja’ jkunu aktar kreattivi fil-ġestjoni talimpjegati tagħhom? Kif jistgħu jkunu aktar kreattivi fl-użu tar-riżorsi limitati tagħhom? Kif
jistgħu jinħallu mill-metodi antiki ta’ kif jaħsbu u jsolvu l-problemi u jħaddnu l-ideat il-ġodda
tal-ħsib kreattiv u l-innovazzjoni?
Konsorzju ta’ erba’ organizzazzjonijiet minn tliet
pajjiżi differenti (l-Italja, ir-Renju Unit u Malta),
ingħataw fondi biex jiżviluppaw sistema ta’ ħsib
kreattiv ġdida għal dawk li jaħdmu fis-settur talindustriji kreattivi, primarjament dawk li jaħdmu
u jitħarrġu fi prattiċi bbażati fuq is-snajja’.
Il-Ħsib Kreattiv jista’ jirrivoluzzjona KIF
individwu jew intrapriża żgħira jiżviluppaw ilprodotti tagħhom, isolvu l-problemi u jilħqu
kompletament il-potenzjal tagħhom. Il-proġett
tagħna Handmade Creative Thinking (HCT)
għandu l-iskop li jipprovdi l-kapaċitajiet u t-tekniċi
li jippermettu li dan iseħħ.

Handmade Creative Thinking

I

s-setturi tas-snajja’ u tal-intrapriżi żgħar u medji (SMEs) huma ekonomikament u kulturalment importanti għar-raġuni li dawn iżommu t-tradizzjonijiet lokali, reġjonali u nazzjonali ħajjin filwaqt li jagħmlu użu minn materja prima lokali u jimpjegaw ħaddiema lokali,
għalhekk għandhom impatt kbir fuq l-ekonomija Ewropea. Madankollu, dawn għandhom
ir-riskju li jagħlqu minħabba varjazzjonijiet fis-suq tax-xogħol, nuqqas ta’ ħaddiema kapaċi u
kompetizzjoni internazzjonali.
Handmade Creative Thinking (HCT) timmira li tindirizza dawn il-kwistjonijiet permezz tattrasferiment u l-invenzjoni mill-ġdid ta’ teknika ta’ ħsib kreattiv ibbażata fuq edukazzjoni innovattiva, żviluppata fir-Renju Unit minn Capture Arts, hekk imsejjħa il-Capture System. Din
l-għodda tal-ħsib ġdida magħmula skont l-ordni tippermetti lill-persuni li jaħdmu u jitħarrġu
fl-industrija tas-snajja’ biex jakkwistaw waħda mill-aktar kapaċitajiet fundamentali trasversali, il-Ħsib Kreattiv. It-tekniċi tal-Ħsib Kreattiv żviluppati f’dan il-proġett tal-HCT se jarmaw
edukaturi tal-edukazzjoni vokazzjonali u tat-taħriġ (VET) bil-kapaċitajiet li jwasslu l-Ħsib
Kreattiv bħala modulu waqt il-gruppi ta’ ħidma u l-klassijiet tagħhom.
Handmade Creative Thinking – proġett ta’ sentejn iffinanzjat mill-Programm ta’ Tagħlim Tul
il-Ħajja, Leonardo/Trasferiment ta’ Innovazzjoni.
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Attivitajiet waqt il-Fażi ta’ Riċerka

W

ieħed mill-prinċipji ewlenin tal-HCT hija l-iskoperta ta’ x’inhuma l-bżonnijiet ta’ dawk li
jaħdmu fl-industriji kreattivi, sabiex jiġu prodotti għodod tal-ħsib kreattiv li jħallu benefiċċju
fit-tul. Biex jintlaħaq dan, l-organizzazzjonijiet imsieħba fil-proġett wettqu diversi attivitajiet
ta’ riċerka, inklużi gruppi ta’ ħidma ffokati u riċerka kontestwali.
Il-gruppi ta’ ħidma osservaw lill-membri tas-setturi tas-snajja’ u tal-VET jesploraw firxa ta’
attivitajiet differenti ddisinjati biex juru lil dak li jkun x’għandu jifhem bi ‘ħsib kreattiv’, biex
ikunu f’pożizzjoni aħjar li jagħtu l-opinjonijiet tagħhom dwar kemm jistgħu jkunu bżonnjużi
għalihom l-għodod tal-ħsib kreattiv fix-xogħol tagħhom ta’ kuljum.
Il-varjetà tal-esperjenzi tal-parteċipanti kienet tinkludi minn furnara għal inventuri. Ilfirxa wiesgħa ta’ snajja’ speċjalisti u kapaċitajiet tal-parteċipanti involuti fir-riċerka tfisser
li x-xogħol ta’ żvilupp fuq il-prototip se jkun jista’ jikkunsidra firxa vasta ta’ esperjenzi u
opinjonijiet. Għalhekk se jkun żgurat li se jkun applikabbli għal firxa wiesgħa u kampjun
rappreżentattiv ta’ persuni mill-gruppi mmirati.
Il-parteċipanti ħadu sehem fi kwestjonarju dettaljat li kopra ħafna oqsma ta’ riċerka relevanti
li jinkludu: ħin disponibbli għat-taħriġ, kif wieħed itejjeb il-kapaċitajiet tiegħu nnifsu, blokok
mentali u kapaċitajiet nieqsa. Il-kwestjonarji taw titwila wkoll lejn il-profil kreattiv ta’ kull
parteċipant, li kien ta’ importanza partikolari minħabba l-fatt li din l-informazzjoni se tkun
fattur ewlieni għall-iżvilupp tal-għodda tal-ħsib il-ġdida.
Il-profili kreattivi wrew tendenza ta’ kreattività b’mod manwali u preferenza għal tagħlim
mill-esperjenza. Kien hemm preferenza deċiża għal taħriġ dwar kif tuża għodod tal-ħsib
mogħtija minn persuna jew fuq bażi individwali.
Il-fażi li jmiss tal-HCT hija l-iżvilupp tal-prototip tal-għodda tal-ħsib il-ġdid li se jiġi ttestjat
mal-parteċipanti f’Jannar 2011. Jekk tixtieq aktar informazzjoni u tkun involut fil-proġett,
jekk jogħġbok agħmel kuntatt magħna permezz tal- email fl-indirizz
					
info@handmadecreativethinking.eu
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L-organizzazzjonijiet imsieħba fil-proġett huma:
Palermo
CE.S.I.E. – Centro Studi ed Iniziative Europeo
Via Roma n.94, 90133 Palermo, Italja
http://www.cesie.org/
Kuntatt: Angela Martinez
Tel: +39 091 6164224
Email: angela.martinez@cesie.org

Centro Studi ed Iniziative Europeo

Gzira
EuroMed Connect Coop.
157, Triq Archbishop, Valletta VLT 1440, Malta
http://www.euromedconnect.eu/
Kuntatt: Michael Refalo
Tel: +356 79672780
Email: michael.refalo@euromedconnect.eu
Bologna
Seneca
Piazza dei Martiri n.8, 40121 Bologna, Italja
http://www.senecabo.it/
Kuntatt: Paola Baldassarri
Tel: +39 051255004
Email: paolab@senecabo.it
Londra
Capture Arts
APT Studios 6, Creekside, Deptford,
London SE8 4SA, Renju Unit
http://www.makingthinkingmatter.org/
Kuntatt: Deborah Astell
Tel: +44 07984321560
Email: deborah@capturearts.org

Bl-appoġġ lokali ta’

Dan il-proġett huwa ffinanzjat bl-għajnuna tal-Kummissjoni Ewropea. Din ilpubblikazzjoni tirrifletti l-opinjonijiet tal-awtur biss, u l-Kummissjoni ma tistax
tinżamm responsabbli għal kull użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li tinsab fiha.
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